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A GAzetA dos Municípios

Alckmin assina convênios 
com municípios do

Vale do paraíba

Curso de qualificação 
capacitam para

mercado de trabalho
em Pindamonhangaba

EDP leva projeto de
eficiência energética

a Roseira

Prefeitura inaugurou
Sebrae Aqui nesta 

quarta-feira

O governo repassou mais 
R$ 4,6 milhões a 45 muni-
cípios de todas as regiões 
do Estado.
O governador Geraldo 
Alckmin assinou nesta 
quarta-feira, dia 7 de de-
zembro, o 21º lote do ano 
de convênios com municí-
pios paulistas. No total fo-
ram celebrados 47 acordos 
com 45 cidades paulistas, 
sendo 26 com prefeituras e 
21 com entidades sociais. 
“O investimento total é de 
R$ 4.685.200,00 milhões. 
Com isso, nós nos aproxi-

O Centro de Artes e Espor-
tes Unificado - CEU das 
ARTES de Pindamonhan-
gaba estará realizando a 
partir desta quarta-feira, 
dia 07 de dezembro, no 
auditório do centro, uma 
série de formaturas das ca-
pacitações, projetos e ofi-
cinas realizadas no quarto 
bimestre de 2016, para 
mais de 150 participantes.
Nesta quarta-feira, às 
9h30, os alunos do curso 
de qualificação profissio-
nal de Cuidador de Idosos 
receberão o certificado.

Moradores do município 
serão contemplados por 
projeto com foco em ener-
gia solar
Mogi das Cruzes, 7 de de-
zembro de 2016 – A EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica para as regiões do 
Alto Tietê, Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte de São 
Paulo, lança em Roseira 
amanhã (8) o Projeto Boa 
Energia Solar, uma ini-
ciativa da concessionária 
que atenderá cerca de 300 
unidades consumidoras de 
baixa renda na cidade.
 Com objetivo de combater 
o desperdício de energia 
elétrica e contribuir para a 
redução das contas de luz 
dos consumidores, a di-
minuição das emissões de 
CO² e a redução do aque-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inauguraou o 
Sebrae Aqui, em parceria 
com o Sincomércio e a 
ACIP - Associação Co-
mercial e Industrial, nesta 
quarta-feira.
O Sebrae Aqui é o novo 
nome dado para o Posto de 
Atendimento ao Empreen-
dedor (PAE).

mamos de R$ 790 milhões 
liberados este ano em con-
vênios”, disse o governa-
dor.  Deste valor libera-
do nesta quarta-feira, R$ 
3.570, 200,00 milhões vão 
para a área da Saúde em 36 
convênios. “O Governo do 
Estado de São Paulo, sabe 
da importância destes con-
vênios para as entidades e 
municípios. E tem inves-
tido muito, com priorida-
de para a área da Saúde. 
São recursos destinados a 
programas e serviços que 
beneficiam diretamente o 

Já na sexta-feira, dia 9 de 
dezembro, às 15h, será a 
vez dos alunos dos cursos 
de Camareira, Camareiro 
e Programa Time do Em-
prego.
No dia 15 de dezembro, 
às 17h, os participantes 
das oficinas e teatro e de 
inglês básico, e também 
do Projeto Jovem Condu-
tor Cultural, recebem seus 
certificados. 
Segundo a coordenação 
do CEU das Artes, esses 
cursos qualificam seus 
participantes para as va-

cimento global, a empresa, 
por meio do Programa de 
Eficiência Energética da 
Aneel, fará instalação de 
sistemas de aquecimen-
to solar (placas coletoras, 
reservatórios, chuveiros 
inteligentes e toda infra-
estrutura necessária) em 
residências de conjuntos 
habitacionais de baixo po-
der aquisitivo.
 “Estamos iniciando um 
novo ciclo de um pro-
jeto que vem benefi-
ciando milhares de fa-
mílias, conscientizando  
consumidores em relação 
ao uso eficiente da ener-
gia, contribuindo direta-
mente para a economia do-
méstica”, afirma Luciano 
Junior, gestor executivo da 
EDP. Desde 2008, mais de 

 O Sebrae Aqui é uma 
iniciativa para o desen-
volvimento das micro e 
pequenas empresas da re-
gião. No local serão feitos 
atendimentos presenciais 
à empreendedores, com 
orientação individual e 
coletiva para pequenos ne-
gócios locais. O local irá 
oferecer um ambiente fa-

cidadão”, explica o secre-
tário-chefe da Casa Civil, 
Samuel Moreira.
A parceria com o Estado 
permite aos municípios e 
entidades investir na aqui-
sição de equipamentos, 
ambulâncias, reformas, 
obras de infra-estrutura e 
custeios. 
Desde o início do ano, o 
Governo do Estado já fir-
mou 846 convênios com 
439 municípios paulistas e 
entidades, totalizando R$ 
790.352.003,75 milhões 
em investimentos.

gas de mercado nessas 
áreas. No caso do Jovem 
Produtor Cultural, o pro-
jeto atua na socialização 
dos participantes e é uma 
oportunidade de trabalhar 
a cidadania, a valorização 
da cultura, do turismo e 
patrimônios históricos, 
além de resgatar valores e 
dar oportunidade aos par-
ticipantes para que possam 
se posicionar no mercado 
de trabalho.
O CEU das Artes fica na 
Avenida das Orquídeas, 
395, no Vale das Acácias.

sete mil famílias já foram 
atendidas pelo Projeto Boa 
Energia Solar na área de 
concessão da EDP em São 
Paulo.
 Além da implanta-
ção dos sistemas so-
lares, prevista para 
ocorrer ao longo do pri-
meiro trimestre de 2017, a  
concessionária distribuirá 
aos clientes atendidos pelo 
projeto kits economia, 
com seis lâmpadas LED, 
mais econômicas que as 
convencionais, para subs-
tituição nas residências.
 O lançamento do 
Projeto Boa Ener-
gia Solar em Roseira  
acontece na sede da APAE 
e contará com a presença 
de autoridades municipais 
e representantes da EDP.

vorável para o surgimen-
to de novas empresas e o 
crescimentos das que já 
existem.
 O Sebrae Aqui é se en-
contra na Av. Albuquerque 
Lins, 138, no bairro São 
Benedito, no prédio onde 
funciona o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor).
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver es-
tranhos amimais que davam saltos incríveis. Imediatamente, chamaram um nativo 
(os aborígenes australianos são extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome 
do animal. Os indígenas sempre repetiam “kan ghu ru” e, portanto, o adaptaram ao 
inglês “kanguroo” (canguru). Depois os lingüistas descobriram o significado, que 
era muito claro, os indígenas estavam dizendo “não te entendo”.
***
 Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações químicas, for-
ças nucleares, tudo isso representa formas de energia e são todas formas diferentes 
da mesma coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir a luz e um remo girando rapidamente na água 
pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em eletricidade, as ex-
plosões químicas em movimento, as reações nucleares em sons e assim por diante.
***
Cinco motivos para beber água de manhã

1º.) Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil a ab-
sorção de nutrientes.
2º.) Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3º.) Ajuda a perder peso. Beber 500 mls. de água pela manhã faz seu metabolismo 
trabalhar 25% mais rápido.
4º.) Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando numa pele 
macia e brilhante.
5º.) Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções diárias 
e combatendo infecções.

Humor

Um certo candidato a deputado procurou um “pai de santo” pra fazer uma consul-
ta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O “pai de santo” 
começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme multidão ace-
nando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e esta indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zim fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zim fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um oficial federal muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro: 
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao proprietário e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer proprie-
dade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Ficou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas, e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do governo 
federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, sendo perseguido 
pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A cada passo que dava o touro 
chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre para a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Por que Deus criou os irmãos?

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de um irmão 
significam mais do que as palavras podem expressar. Um irmão compartilha das 
travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos cochichos e das brincadeiras, 
das brigas e dos joelhos esfolados e quando a gente cresce deixando para trás a me-
ninice é gostoso relembrar as pequenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim, 
quando Deus criou os irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e 
amar durante toda a vida.
***
Segundo uma lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a 
sogra. Desesperada, pediu a um sábio, que lhe desse algumas ervas para envene-
nar a mulher e recomendou para que ela fizesse o chá e que a mãe do seu marido 
ingerisse um pouquinho de chá por dia e que era para não levantar suspeita e que 
mantivesse uma relação cordial com ela. A jovem assim fez o que foi sugerido. Al-
gumas semanas depois, sua delicadeza tinha conquistado a mulher. As duas viviam 
como mãe e filha. A moça voltou, desesperada, ao sábio pedindo um antídoto para 
recuperar a saúde da sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas não eram venenosas 
e sim curativas.

Pensamentos, provérbios e citações

Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.

Não julgue sem conhecer.

O tempo é o relógio da vida.

Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.

Correr não adianta, é preciso partir a tempo.

A gente não faz amigos, apenas os reconhece.

Nenhuma herança é tão rica quanto à honestidade.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

8 tendências do setor digital para 2017
Segundo Ricardo Martins, Diretor de Inovação na ABlab, o digital se reinven-
tará mais uma vez

Aproximadamente 94% das empresas mantiveram ou aumentaram o investimento no Marke-
ting Digital em 2016. Isso é reflexo do aumento no número de visitantes aos sites e e-com-
merces, sem falar na crescente onda de engajamento que as redes sociais proporcionam aos 
internautas.

“O digital não se restringe apenas às redes sociais, tudo que engloba nosso mundo atualmente 
está ligado ao digital. Seja à conta do Facebook, à transação bancária, o mercado delivery e 
assim por diante. Estamos na era do micro-moment e das decisões imediatas e a cada ano as 
mudanças serão mais recorrente”, menciona o profissional da ABlab, Ricardo Martins.

Levar novos usuários ao site e convertê-los em clientes é o desafio de muitas empresas. Isso se 
torna ainda mais difícil em um mercado imprevisível como o atual, em que novas tecnologias 
e maneiras de fazer negócio surgem a todo instante. Em 2015 o marketing digital conseguiu 
se destacar e ofereceu uma melhora significativa em todos os tipos de negócios.

De acordo com o The CMO Survey 2015, pesquisa realizada com diretores de marketing dos 
EUA, mostra que os investimentos em marketing digital vão triplicar até 2018, e o Brasil 
seguirá essa tendência.

As métricas desenvolvidas no digital mudam com o passar dos anos, mas algumas mecânicas 
nunca mudam, apenas passam por adaptações conforme a necessidade da marca de atingir 
determinado público. Após analisar os dados de demanda e resultado obtido nas agências que 
passou, Ricardo Martins chegou a 8 regras de maximização de performance para o setor no 
próximo ano.

-CRM focado na análise de dados real time do cliente - Tratar o relacionamento do cliente 
com dados real time com objetivo de impactar no canal, mensagem e momento de iniciar a 
comunicação junto ao público-alvo.

-Pagamento Transparente - Um dos maiores diferenciais do Uber foi sempre promover o 
pagamento como uma necessidade interativa e ser algo transparente ao cliente. Isso passa 
credibilidade para o possível o cliente independente do serviço.

-Campanhas de Integração Off-line e On-line - Adquirir dados do consumidor deve ser a prio-
ridade da empresa, não importa o meio. As novas campanhas off-line migram para o cenário 
digital e cada vez mais deverão trazer resultados e princípios destinados ao setor.

-ChatBots (ou chatterbot) - Os bots devem ser a nova moda, ao invés de brigar pelo espaço 
com outros APP’s veremos muitos bots de conversação espalhados no mercado. O ChatBots 
é um programa de computador que simula um ser humano na conversação com as pessoas.

-Machine Learning - Usar dados e redes neurais para automatizar algoritmos.

-Wereables - Se a integração entre on e off está cada vez mais eminente os devices como 
Apple Watch, Samsung Clock e Nike Run devem crescer, já que eles são grandes pontes entre 
os canais.

-Integração de meios de pagamentos - O Avanço das fintechs deve levar a unificação dos 
meios de pagamentos como, por exemplo, pagar uma conta com o seu celular.

-Serviços como Produtos – Os melhores exemplos são Netflix e Spotify, eles descontruíram 
o conceito de comprar música e filme como produtos e transformaram o comportamento do 
consumidor em serviços.

EM REDENÇÃO DA SERRA
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS 
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO Nº 19 E 20/2016

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei 
Nº 101, de 04 de maio de 2000, e visando proporcionar 
a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à 
participação popular na discussão dos Projetos de Leis 
do Executivo nº 19 e 20/16 e anotações necessárias 
na Lei do Plano Plurianual – PPA 2014/2017, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, 
a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna pú-
blico que será realizada, a partir das 18hs do dia 14 de 
dezembro de 2016, no Plenário da Câmara Municipal, a 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados 
e a população do município.

Verª. Maria das Gracias de Siqueira Leiva – Presidente da Câmara
Ver. Jarbas Luiz de Noronha Filho – 1º Secretário

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aber-
ta Licitação na modalidade CONVITE nº 19/2016, Processo nº 36/2016, Edital 
37/2016, para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Reforma 
Construção Civil CRAS e Pintura Sede Prefeitura Abertura da Sessão Pública dia 
16/12/2016 às 08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 15/12/2016, na Av. XV 
de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital 
estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA 
LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°049/2016 – Objeto: Registro de Preços para 
contratação de empresa para fornecimento de refeições e marmitex em São Luiz do 
Paraitinga e Taubaté. Data da realização: 21/12/2016 às 10:00hs. Local da realiza-
ção: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. 
Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Empossados novos 
membros da Cipa da 

Prefeitura de Caçapava

Chegada do papai noel 
e parada de natal

em tremembé

Dança é destaque da 
semana no Teatro

Metrópole

Os novos integrantes da 
Cipa (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) 
da Prefeitura de Caçapava, 
gestão 2016/2017, foram 
empossados na manhã de 
sexta-feira, 2, no prédio 
da secretaria municipal da 
educação.
Tomaram posse os repre-
sentantes do funcionalis-
mo eleitos em novembro, 
os servidores:
Representantes do empre-
gador Titulares:
1-Valdiná Alves Chaves 
(Presidente)

Acontece nesta semana, 
a Parada de Natal com a 
chegada do Papai Noel, a 
partir das 20h.
O percurso:
- Saída da Praça do Jardim 
Santana

Muller é ex-jogador da seleção brasileira, campeã da Copa 
de 94, e Gilsinho o ídolo do Burrão. Vários convidados já 
confirmaram presença, como Axel, Ezequiel, Pavão, Pita, 
Claudecir, Batata, Macedo, Vitor, Alexandre, Sérgio Motta, 
Paulinho Maclaren, Jamur, Rocha, Nenê, Samuel, Gisiel, 
Piti, Luciano Henrique, Fabinho e Eder Taino. Vem partici-
par, os alimentos serão doados para instituições de carida-
de de Taubaté! 

O Teatro Metrópole tem a 
dança como destaque na 
programação desta sema-
na, em Taubaté. Nos dias 
8 e 9 de dezembro, a Eloo 
Escola de Dança apresen-
ta o espetáculo Between, 
de Michel Rodrigues, às 
20h. Os ingressos custam 
R$ 20,00 e podem ser ad-
quiridos na Eloo Escola 
de Dança ou na bilheteria 

2-Siomara Glória de Cas-
tro
3-Angelita Lopes de Oli-
veira
4-Leonardo Aoarecido Fa-
ria Júnior
5- Erica Roberta Rizzo (1ª 
secretária)
Suplentes:
1-José Luiz Camargo
2-Milena Nogueira Moura
Representantes dos em-
pregados
Titulares:
1-Leandro Rodrigues 
Gonçalves(2ª secretário)
2-Jorge Luis Lobato

- Avenida 7 de Janeiro
- Rua Justimiano Antunes
- Avenida Tremembé
- Rua Guaratinguetá
- Rua Taubaté
- Rua Pedro Celete
- Rua Luis Guilherme Por-

do teatro uma hora antes 
da atração. O Teatro Me-
trópole fica na Rua Duque 
de Caxias, 312, Centro. E 
a escola de dança fica na 
Rua Monsenhor Ascânio 
Brandão, 215, Vila das 
Graças. A faixa etária é 
livre. Já no final de sema-
na, dias 10 e 11, às 20h, o 
local recebe o 29º Festival 
de Danças, sob direção de 

3- Silvana Alves dos San-
tos
4-Aicy Fonseca Augusto
5-Estevam Marino Fazolo 
Leibur (Vice-Presidente)
Suplentes:
1-Rodrigo da Silva
2- Antonio Carlos Elias
3-José Benedito Juliano
4-Marilda Fátima de Al-
meida
A Cipa tem como objetivo 
a prevenção de acidentes 
e doenças decorrentes do 
trabalho para a preserva-
ção da vida e promoção da 
saúde do trabalhador.

to Pereira
- Rua José Inocêncio Mon-
teiro
- Rua Henriqueta Vialta 
Saad
- Avenida Tancredo Neves
- Praça Geraldo Costa

Simone Fontes Patto. A 
entrada inteira custa R$ 
30,00 e a meia entrada R$ 
15,00. Os ingressos podem 
ser adquiridos na Escola 
Ballet Stúdio 23, que fica 
na Rua Costa Cabral, 960 
(Centro), ou na bilheteria 
do teatro uma hora antes 
no dia do espetáculo. Mais 
informações pelo telefone: 
12 3624-8695.

O CRAS através do Espaço Amigo oferece o Projeto 
Despertar Oficina de informática para o ano de 2017

As inscrições foram aber-
tas e irão até o início das 
aulas que ocorrerão no 
mês de Março 2017.
As turmas serão dividi-
das nos três períodos, 
manhã – 09hs as 11hs, 
tarde – 14hs as 16hs e 
noite - 19hs as 21hs.  
As vagas são limita-

das, atendendo crian-
ças a partir dos 08 anos  
(necessário que já estejam 
pelo menos semialfabeti-
zadas) e adultos interessa-
dos em aprender.
Os interessados devem pro-
curar a secretaria do Espaço  
Amigo das 08hs às 14hs, 
portanto os seguintes do-

cumentos:
• Cópia da certidão de 
Nascimento/RG, 
• 1 foto 3X4, 
• Cópia do comprovante 
de endereço,
• Telefones para contato. 
Obs: Para partici-
par é necessário que a  
família seja cadastrada no 

Cadastro Único.
Caso o aluno seja 
menor de idade, o  
responsável deverá tam-
bém levar uma cópia do 
seu RG. 
Para mais informações e 
dúvidas, entre em contato 
pelo telefone (12) 3972-
0492 – ramal 25.


